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DIA MUNDIAL DA ÁGUA
O Dia Mundial da Água
foi instituído pela Organização das Nações Unidas ONU, em 1993, e é comemorado anualmente em
22 de março. A data é
oficial para lembrar e realizar atividades de reflexão sobre a água, alertando a população sobre a importância da sua preservação para
a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta.
Todos os anos, o Dia Mundial da Água aborda um tema
específico sobre este mineral de extrema e absoluta
importância para a existência da vida. Esse ano o tema envolve
direitos humanos, acesso à água e saneamento ambiental.

Saneamento Ambiental: direito de todos
Ter saneamento básico é um fator
essencial para o desenvolvimento
de um país. Os serviços de água
tratada, coleta e tratamento dos
esgotos levam à melhoria da
qualidade de vidas das pessoas,
sobretudo na saúde infantil com
redução da mortalidade, melhorias
na educação, na expansão do
turismo, na valorização dos Imóveis,
na renda do trabalhador, na
despoluição dos rios e preservação
dos recursos hídricos, etc.
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Preserve, Economize
e Mantenha limpo.
Ÿ Não jogue lixo nas ruas e

respeite a data da coleta de
resíduos do seu bairro e dos
locais onde trabalha. O
descarte incorreto podem
causar entupimento de vias,
alagamento e doenças.
Ÿ Economize água e energia!

Reduza o tempo no banho;
Ÿ Use a torneira de forma

consciente;
Ÿ Preﬁra usar vassoura e pano

úmido a jogar água na casa e
passeios;
Ÿ Deﬁna um dia para lavar as

roupas;
Ÿ Reaproveite a água da

máquina de lavar;
Ÿ Fique de olho em vazamentos.

Neste Dia Mundial da Água,
precisamos nos conscientizar de
usar este importante recurso
natural de forma sustentável, para
que ele nunca falte.

Expediente: publicação digital de veiculação bimestral destinada aos colaboradores, clientes, parceiros da ERG Engenharia | Sede:
Rua Rio Grande do Sul, 1066 | 1º andar | BH/MG | Tel.: (31) 2138 4700 | Filial: Rua Barão de Camargos, 144 - Centro | Mariana/
MG Tel.: (31) 3557 3312 | Presidente: Délio Morais | Gestão de Conteúdo: SIG e Comunicação | Projeto Gráﬁco: Ana Duarte

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

ISO 9001 : 2015

